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Onze Algemene Vergadering te Chaudfontaine

op ll Juni 196 I

Chaudfontaine wordt door de toeristische agentschap-
pen een badstad genoemd, die rilk is aan iizerhoudend
water. Onze ontmiiners vooral zullen niet vergeten dat
Chaudfontaine een waTerstad is, want onder een plas-
sende regen werden ze er op 1l juni verwelkomd.
Niettegensiaande het doorslecht weder waren al de
autocars op hei vastgestelde uur aangekomen.

Onmiddelliik na de aankomst werd tot de vorming
van de stoet overgegaan. Dit ging echter met moeilijk-
heden gepaard, gezien de slechte weersomsîandighe-
den. Iedereen was nochtans van goede wil en op het
voorziene uur trok de stoet naar de kerk van Chaud-
fonta ine.

Voorop werden de vlaggen gedragen van de Ont-
miiners, de vaderlandlievende verenigingen en de
schoolkinderen.

Volgden daarna in perfecte volgorde : onze federale
Voorzitter generaal SEVRIN en de burgemeester van
Chaudfontaine, dhr GRISARD de la ROCHETTE. Verder
kwarnen de leden van de beheerraad en de burgerlilke
overheden : de maioors SAMYN en BONMARIAGE; de
kommandanten GEORGE, M=RCKX, MASSET en SAMYN;
dr PRIGNON en dhr LINOTTE van de afdeling Luik;
dhh VAN CLEVEN en DESMET van de afdeling Oost-
Vlaanderen; dhr VANDERICK van de afdeling Hene-
gouw,en; dhh L'HOOST en ITTERS van de afdeling Bra-
bant; secretaris-generaal BAENTS, de erevoorzitters van

de afdeling Luik, de kommandanten DOHET en VAN-
DERIJDT; dhr HERMAN, eerste schepen van Chaudfon-
lôine; dhr LAMBRETTE, schepen van financlën en dhr
LENS, gemeentesecrelaris; dhr BISQUERET, schepen
van Openbare Werken en wn. burgemeester van Gri-
vegnée; dhr DURAY, gemeenteraadslid; dhr LABALUE;

dhr SEPULCRE, voorzitler van de Nationale Federatie
der Oudstriiders; dhr MESTREZ, voorzitter en ontwer-
per van het Gedenkteken in Stalag I A; dhr NEUTELEURS,

voorziTter en dhr LABALUE Ch., secreiaris van de dienst
voor toerisme; dhr FINCK, voorziïter der Oudstriiders;
kommandant \iATTAR, bevelhebber van het gendar-
meriedistrikt van Fléron; talriike sympathisanten, waar-
onder dhr de RONNE, voorzilter van de Frans-Belgische
Vriendenkring te Brussel en dhr de BLAAUW, voorzit-
ter vôn de Herinneringsvlam aan de Franse Onbekende
Soldaat; ten slotte meer dan tweehonderd onfmiiners,
die zich allen zo goed zo krvaad tegen de aanhoudende
regen trachtten te beschermen. Ook vele dames waren
opgekomen.

Te l0 u.30 sTipt kwam de stoet aan de kerk toe.

Goalsdienstige Plechtigheid.

Met veel moeite konden al de deelrremers plaats
nemen in het prachtig kerkie van Chaudfontaine.

Generaal SEVRIN nam plaats in hel koor terwiil de
vlaggen rondom het hoogaltaar werden opgesteld.
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De mis werd door Eerw. Heer Pastoor DEGUELDRE
opgedragen ter nagedachtenis van onze Doden. Het
sermoen werd een verheerliiking van de Ontmiiners.

Na de tekst van Sint Jan (XV, I3) « Er is geen groter
bewiis van liefde, dan ziin leven le geven voor hen,
die men liefheeft » te hebben ontwikkeld, vervolgde de
predikant als volgt :

<< Beste Ontmiiners, lk wens aan al de hier aanwe-
zigen miin bewondering uiT te drukken voor uw Ver-
broedering. Gaan we eens even de moeiliike omstan-
digheden na, waôrin uw vereniging tot stand kwam.

» Het einde van de oorlog stelde geen einde aan de
angst, de onzekerheid, die overal heersten, ôan de
bestendige gevôren, vanaf de kust tot in onze Arden-
nen : onze kanalen en banen, gronden en bossen, hui-
zen en villa's waren bezaaid met miinenvelden, onder-
zeese miinen, bommen. België mag fier ziin op deze
moedige mannen, die zich hebben aangeboden om
de bevolking van de schrik en de onveili-gheid te be-
vriiden.

» Uw keurkorps môg trots ziin op ziin balans, die de
Pers als buitengewoon bestempelt. Voor mii is deze
balans fantastisch I 590.000 \/eggenomen en vernielde
miinen - 2.750 gezuiverde huizen en gebouwen -
127.OOO springbommen en 950.000 braùbommen -
52 onderzeese miinen. Daaraan dienen de 21.538 aan-
vragen om tussenkomst toegevoegd, die uitgingen van
particulieren, gemeenten en andere openbare bestu-
ren.

» Ge hebt uw taak meesterliik volbracht. De mo-
derne techniek heeft vele onzer ambachten gemecha-
niseerd en van onze werklieden robots en machines
gemaakt.

Deze techniek, die de wetenschappeliike folterin-
gen van de conceniratiekampen had uitgevonden, had
ook de vernielingstuigen geperfectioneerd : miinen,
die op een sluwe manier werden gemaakt en geca-
moufleerd, hinderlagen in de woonhvizen, enz...

» Dus werd vanwege de ontmiiners een voorberei-
ding op hun taak geëist, een speciale Techniek en, spiit
al de voorzorgen dii werk aanvailen betekende noch
min noch meer de dood en de dood schiinbaar zonder
glorie ingaan : de zinloze dood, veroorzaakt door een
tuig dat ontploft en ziin slachtoffer vierendeelt : men
zal slechts enkele lappen vlees terugvinden. Eerste
principe van de ontmiiner : uw eerste fout zou ook uw
laatste kunnen ziin. Gii hebt uw marTelarenboek : meer
dan honderd doden en biina 300 gewonden, slachtof-
fer van hun toewiiding.

» Door uw slachtoffers geliik te stellen met de sol-
daten, gevallen op het veld van ere, heeft de Regering
het hoogst menseliik doel van uw Verbroedering er-
kend. Uw beproevingen, uw rouw, gewonden en do-
den en al wat Ge doorstaan hebt, gii allen, die aan de
dood ontsnapl ziit, voor het heil van België, van uw
medeburgers, dat alles heeft voor God een kristelilke
ongeëvenaarde waarde.

» Door de Mis worden uw rouw en uw offers vere-
nigd met de grote offerande, die Christus van ziin leven
maakie op Calvarië.

» Gii komt hier niet met lege handen : ge hebt de
handen vol : uw schrik, uw rouw, uw wonden, draagt
ze op met Christus aan ziin Vader. Aldus krilgt de mis
voor U een actuele betekenis.

» Vergenoegen we ons niet met hel betreuren van
de wandaden van de vernielende haat, van de hoog-
moedige wetenschap, die zonder God, moordend wordt.
De vrede bestaat in de liefde, die alleen opbouwt en
verheft. De vrede moet eerst in uw harten heersen :

laat ze heersen in uzelf, uw gezinnen, uw groeperin-
gen, onder de burgers van eenzelfde land en ge zult
een constructief vredeswerk verrichten in de liefde, die
bevriidt. Het echt krisfendom is LIEFDE. Dat God Bel-
gië bescherme. ))

De mis werd in de diepste irrgetogenheid voortgezet
en besloten met een daverende Brabanconne.

Pleehtigheid bii het Dodengedenkteken.

De weg naar het monument was lang en zeer moei-
liik. Korte plechtigheid aan het oorlogsgedenkteken
van Chaudfontaine: neerleggen van bloemen door
generaal SEVRIN en de aanwezige overheden, minuut
ingetogenheid.

Daarna begaf zich de stoet naar het GedenkTeken
van Stalag 1A.

Dit monument is zeer modern opgevat en bestaat
uit een groTe cirkelvormige boog, die de pannelen om-
ringt, waarop de namen van 484 doden en 58 als
vermist opgegeven personen van Stalag I A vermeld
sta a n.

Opnieuw werden bloemen neergelegd en een mi-
nuut stilte bewaard.

De voorzitter en onTwerper van het monument, dhr.
MESTREZ, werd gelukgewenst.

De stoet verlrok daarna in Tegengestelde richting. Ter
hoogte van << Le Paradou » aangekomen begaven zich
de leden van de beheerraad en de genodigden naar
het gemeentehuis, terwill de overige kameraden de
prachtige installaties « Les Thermes » bezochten.

Alvorens het gemeenlehuis binnen te treden werd
halTe gehouden v66r de herdenkingsplaat van Regnier
Elias, geslorven te Bochum in 1945.

Een minuut ingetogenheid werd bewaai'd, terwijl
ondervoorzitter Linotte van de afdeling Luik een
bloemenruiker neerlegde.

Onlvangst op het gemeeniehuis van Chaudfontaine.

Dhr. burgemeesfer GRISARD DE LA ROCHETTE, om-
ringd door de gemeenleoverheden, heette de afvaar-
diging van de Verbroedering harteliik welkom. Hii
achtte zich fier en gelukkig een keurkorps als dit van



de Ontmiiners te mogen ontvangen. Hii schetste in hei
kort hun heldendaden en de offers, die ze zich hebben
getroosT om hun gevaarliike opdrachten tol een goed
einde Te brengen.

Generaal SEVRIN bedankte de gemeenteoverheid
voor het gul onthaal dat de bevolking van Chaudfon_
taine aan de ontmiiners bezorgde, alsrnede voor de
woorden van lof, die hem door de Burgemeester wer-
den toegestuurd.

ln ziin dankwoord beTrok de Generaal ook Eerw.
Heer Pasfoor Degueldre, wiens sermoen de ontmiiners
recht naar het harT ging.

. De erewiin werd geschonken en harteliike gesprek-
ken werden gehouden tussen de plaaïseliike ovèrheden
en de onlmiiners.

Eerw. Heer Pastoor Degueldre genool de sympathie
van de ontmiiners, die hem rechlzinnig kwamen dan-
ken voor de woorden, die hii hun had toegestuurd.

Twaalf uur was reeds verstreken wanneer de ont-
vangst een einde nam en men naar « Le Paradou »
Trok voor de algemene vergadering.

Gelukkig werd de afstand, gezien de regen, per
autocar afgelegd.

Algemene Vergadering.

De grote hall van « Le Paradou » was speciaal ver-
sierd om ôan onze algemene vergadering een ge-
past karakter te geven.

Het was niet gemakkel iik zowat 280 personen te
pla atse n.

Op de eerste rôngen hadden verschillende plaaTse-
liike overheden plaats genomen, die door hun aan-
wezigheid hun sympaThie aan de Verbroedering wilden
betuigen.

Generaal SEVRIN, omringd van de leden van de be-
heerraad, opende de vergadering rond 12,4O h.

Hii verleende het woord aan Dr. PRIGNON, voorzit-
ter van de afdeling Luik, die iedereen welkom heette
en hen voor hun aanwezigheid dankte. Spreker hield
ziin rede in het Frans, waarna hii in het Nederlands
vervolgde ,

Miin Generaal,
Dames en Heren,

U hebt een grote eer bewezen en U biedt nu een
werkeliike triomf aan de Luikse Sectie van de Verbroe-
dering van de Ontmiiners van België, door hei feif
daT U zo talriik gekomen ziit naar de Algemene Ver-
qadering welke de Verbroedering dit laar in Chaud-
fonTaine georganiseerd heeft.

Chaudfontaine is een badplaais die U in feite als
badgasten zou rnoeten ontvangen ; ze ontvangt U dit
iaar in omstandigheden die men als de voornaamste
uiidrukking van de aktiviteit van de Verbroedering der
Ontmiiirers noemen kan, nameliik de Algemene Verga-
dering.

Het groot aantal toehoorders die ik hier voor ogen
heb, geldt voor mij als een echle waarborg voor het
leven van onze Verbroedering en heT is met oneindig
veel genoegen dat ik U hier allen voor mii verenigd zie:
al miin Vlaamse Kameraden uit de iwee Vlaanders, uii
Antwerpen, uit Limburg, uit Brussel, alsook de Frans-
talige kameraden :

ln naam van de Luikse Sectie groet ik U allen
Hierna kwam generaal SEVRIN zelf aon het woord.
Onze Luikse vrienden hadden slerk aangedrongen

om dit iaar de Algemene Vergadering te mogen op
touw zetten, en ze hebben ons dus in het lachende
onlspanningsoord Chaudfontaine samengebracht.

We danken hen voor het gul onthaal dat ze ons
hebben voorbereid en we Twiifelen er geen ogenblik
aan dat het verder verloop van deze dag zal geken-
merkt ziin door dezelfde hartelijkheid, eigen aan de
Luikenaars. Wat we tot nu toe zagen staat reeds borg
voor het overige gedeelte van de plechtigheden.

Zoals ieder iaar, en sinds vilftien iaar reeds, gaat
onze eerste gedachte naar hen, die ons ziln ontvallen.
lk denk op de eersle plaats aan hen die op de miinen-
velden een glorierilke dood stierven. lk verenig in
dezelfde gedachle allen, die hef geluik niet hebben
gekend de sficlrting van onze Verbroedering lang te
overleven.

Getrouw aan de iaarlill<se traditie heefT gisteren een
afvaardiging vên onze Bond bloemen neergelegd aan
de voet van heT graf van hem, aan wie ik in 1946
de zorg toeverïrouwde te waken over de Toekomst van
de ontmijners.

Maioor Porrewiick was steeds een wôre korps-
overste, vol attenties ten overstaan van hun wensen
en suggesTies. Gii hebt ongelwiifeld een vrome herin-
nering aan hem bewaard en hii geniet nog steeds uw
genegenheid.

Bii hei buigen aan de voet van ziin graf gingen onze
gedachten ook naar al diegerren, die hem in de dood
ziin voorafgegaan of hebben gevolgd.

lk verzoek U een ogenblik ingetogenheid te willen
bewaren te hunner nagedachtenis.

<< Je vous invite à observer en leur mémoire un
momenT de silence. Je vous remercie.

ll wil U nu in enkele woorden de werking van onze
Verbroedering Iiidens het verlopen iaar uiteenzetïen.

Onze beheerraad kwam regelmatig iedere maand
sômen om beslissingen te Treffen in verband met het
leven en de voorspoed van onze Verbroedering. Een
ernstige inspanning werd gedaan om de oud-ontmijners,
die om geliik welke reden onze oproep niet haCden
beantwoord, terug te vinderr. De resultaTen hiervan
ziin bemoedigend, want op dit ogenblik tellen we

Vele leden, die hun biidrage reeds betaalden. Gezien
het geoogste succes moeten we deze wervingsactie
voortzetten.

Biina op iedere vergadering van de Beheerraad wor-
den ons aanvragen om steunverlening voorgelegd, uit-
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gaande van enkele leden, die zich momenïeel in moei-
liikheden bevinden, ten gevolge van ongelukkige om-
standigheden. Na onderzoek door de provinciale afde-
lingen worden deze ôanvragen verder nagegaan met
de grootste welwillendheid en trachten we zoveel
mogeliik voldoening te geven volgens de bestaande
noodwendigheden. U zult dit Trouwens zelf opmerken
door de balans te raadplegen, die U ter goedkeuring
zal voorgelegd worden.

Onze grote bekommernis gaat nog steeds naar de
de wezen van de Ontmilners. Reeds verleden iaar
zegde ik U dat, gezien de leeftiid van het Sint Niklaas-
feest en de Plechtige Commune voor velen onder hen
reeds voorbii was, ons progrômma enigszins diende
gewiizigd en we moesten nôgaan op welke manier we
het best voor hun toekomst konden zorgen.

lk kom niet terug op de kwesiie der studies (toe-
lagen). Hierover heb ik reeds voldoende malen gespro-
ken.

Daar vele wezen reeds denken aan het stichten van
een gezin hebben we voorgesteld aan de huweliiks-
candidaten een toelage van 2.500 F toe Te kennen. Deze
som zou hurr op hun huwelijksdag worden overge-
maakt. We gaan zelfs verder en voorzien een geboorTe-
premie van .I.000 

F per kind.

Aldus zullen we, door deze prachtige daad, onze
erkentelilkheid en genegenheid uitdrukken aan de
kinderen van hen, die roemrijk vielen.

Om deze wezen beter te volgen in het leven hebben
we dit iaar een zekere contactname met hen in het
vooruitzicht gesteld. Op miin voorstel en door tussen-
komst van de provinciale afdelingen werd reeds een
vergadering Te Gent, te Brussel en te Luik gehouden.

De weduwen en de wezen worden harteliik en
dringend op deze vergaderingen uitgenodigd. ln ge-
zelschap van enkele leden van de beheerraad heb
ik persoonliik deze drie vergaderingen biigewoond.
lk kan U verzekeren dat deze biieenkomsien in een zeer
bemoedigende atmosfeer doorgaan en dat we elkan-
der beter hebben leren kennen en waarderen.

lk wens alleen dat men zou voortgaan met het hou-
den van dergellike vergaderingen. Aldus zullen wii,
lerien van de beheerraad en gil allen, leden van de
Verbroedering, op de hoogte gebracht worden van
uw noodwendigheden en onze mogeliikheden.

Aldus wordt ons nog belangriik geldeliik bezir op de
beste manier besïeed.

U bemerkt insgeliiks dat de balans van de Ver-
broedering een aanzienliike som voorziet voor het be-
leggen van onze iaarliikse algemene vergadering. Dit
werd met opzet gedaan om U toe te laten aan deze
dag deel te nemen en om enigszins uw getrouwheid
en uw verdiensten als ontmiiner Ie belonen.

lnderdaad, na onze wezen, onze weduwen, onze ge-
wonden, onze behoeftigen, gaat onze gedachte ook
nôar onze andere leden. We konden dan niets beters
doen dan ze eenmaal per iaar samenbrengen in een

atmosfeer van werkelijke vriendschap, waar men, zii
aan zii gezelen rond een riikversierde tafel, oude herin-
neringen ophaalt. Deze aangename ogenblikken ver-
dienen zeker een klein offer, nietwaar ?

Al onze verzuchTingen werden nog niet verwezen-
liikt, maar we houden steeds een oog in't zeil. We
bliiven in voeling met de C.E.S.A.C. en de grote oud-
striidersverenigingen. De eenheidswet bracht de leef-
tiidsgrens op 65 iaar. Hieruit volgt dat onze specialis-
ten waarschiinliik zullen genieten van deze maalregel,
die voorzeker een grooT voordeel betekent voor de
ontmilners, die dienst namen op latere leeftiid.

De wet, waarbii gedurende een iaar de wegens
lichameliike ongeschiktheid gereformeerde en gepen-
sioneerde militairen kunnen genielen van het voordeel
der werkloosheidsvergoedingen en van de mutualiteit,
is gestemd en reeds van krachf.

Door de reorganisatie van het leger rvorden weer
eens de Ontmiiningseenheden gelroffen. We weten
dat de huidige korpsoverste, Kolonel DAUTEL, zich
hierregen heeft verzet. Jammer genoeg slaagde hii
hierin slechts gedeeltelijk. We brengen hem hulde om
de geleverde inspanningen. Ook hii zelf is het slacht-
offer van deze vermindering van getalsterkte.

Aangezien de mutaties uiterlilk in october zullen
plaats hebben raad ik U aan niet te wachlen om elders
een plaats 1e zoeken. lk vraag trouwens aan de verônt-
woordeliike overslen dat ze hun ondergeschikten op
dil gebied zouden helpen, dit om te vermiiden dat
alle plaaisen zouden ingenomen ziin.

Ten slotte houd ik er ôan, beste Vrienden, miin
harteliike dank toe te sturen aan al de leden van de
beheerraad, die me in miin voorzitterstaak biistaan.
Ze nemen allen hun functie flink ter harie en ik vind
steeds bii hen de nodige steun en opbeuring, zonder
welke ik de taak, die U me hebt toevertrouwd, onmo-
gelijk lot een goed einde zou kunnen brengen.

lk dank allen, die van dichtbii of van ver gekomen
zijt en aldus uw aanhankeliikheid en getrouwheid aan
onze Verbroedering betoont. lk wens U een ôange-
name dag te Chaudfontaine.

Miln laatste woord voor de Luikse vrienden, die deze
dag zo flink hebben georganiseerd : Harteliik proficiaT !

Maioor Samyn hernarn dan de rede van Generaal
Sevrin in het Nederlands. (Nieuwe toeiuichingen.)

Verslag van de Secrelaris-schalbewaarder.

De uiteenzelting door onze secretaris-schatbewaarder
Baents gaf geen aanleiding tot opmerkingen en de
balans voor 'l960 werd goedgekeurd.

Verslag der commissarissen.verificateurs en ontlasling
voor de beheerders.

Kameraad ltters las in het Frans en in hel Neder-
lands het verslag voor van de commissarissen-verifica-
teurs.



DE ONTMIINER 5

Dit verslag werd zonder bespreking aangenomen,
alsook de aan de beheerders te geven ontlasting.

Slalutaire Verkiezingen.

De beheerders, wier namen hierna volgen, werden
bii eenparigheid van stemmen gekozen 

'

Bertrand (vaandrig), Desmet, Llnden, Linotte, Merckx,
Prignon, Samyn, R. Sevrin en Vancleven. Ook comrnis-
saris Masset wordt gekozen.

Biidrage voor 1962.

Het bepalen van de biidrage voor 1962 gaf aan-
leiding tot een levendig debat. Biina al de kameraden
wensten de biidrage verhoogd te zien, sommigen wen-
sten zelfs een merkeliike verhoging. Uileindeliik werd
volgend voorstel aôngenomen : De biidrage bliift vast-
gesteld op 40 F. Wie meer wil geven, mag zulks
natuurliik doen. Zijn biidrage wordr dankbaar aan-
vaa rd.

Allerlei.

De Voorzitter van de afdeling Oost-Vlaanderen wen-
sie dat de volgende vergadering van 1962 aan ziin
afdeling zou toevertrouwd worden. Ziin aanvraag werd
ingewilligd en de algemene vergadering van 1962
zal te Gent gehouden worden.

,J-

Kommandant Dohet verontschuldigde dhr Rainotte,
die in Nederland voor het ogenblik vertoeft.

l-
Kameraad Lallemand van de afdeling Luik wenste

dai men de som zou vaststellen voor tussenkomst bii
het zenden van bloemen in geval van overliiden vôn
ouders van leden der Verbroedering.

Generaal Sevrin antwoordde dat de Voorzitters van
de afdelingen over de nodige vriiheid beschikken om
te beslissen over wat dient gedaan te worden.

-I,.

Karneraad Demeesler van de afdeling Oost-Vlaande-
ren wenste in naam van de meesle Ontmiiners hel
inslellen van de Ontmiiningsmedaille. De eersle be-
gunstigde hiervan zou generaal Sevrin moeTen ziin,
zegde hii.

Generaal Sevrin arrtwoordde dat Maioor Bonmariage

met deze kwestie bezig is en dat hieraan in de mate
van het mogeliike gevolg zal gegeven worden.

NJog andere vragen werden gesteld in verband met
de pensioenen voor gemengde loopbanen, alsook voor
sommige oorlogsvrijwilligers en politieke gevangenen.

Secretaris-generaal Baents beantwoordde al deze
vragen.

De algemene vergadering werd te 'l 3 u. 40 voor
gesloten verklaard.

bemocrarisch noenmaal.

Het noenmaal werd opgediend in de grote zaal van
« Le Paradou », die voor de gelegenheid prachtig ver-
sierd was en een ruime plaats bood voor 260 geno-
digden. Het menu was lekker en iedereen had veel
appetiit. De atmosfeer wês zeer aangenêam en aôn

ieder tafel heersle een warme gezelligheid.

Tiidens het eetmaal werden we ôangenaôm verrôst
door het optreden van zeer voornanle ôrtisten : Juf-
frouw Maryse Lamarche van hei Koninkliik Luiks Thea-

ter, Juffrouw Jacqueline Defourny, danseres aan
hetzelfde theater en dhr Luc David, fantaisiste. Onze
vriend Marcel Lallen'rand was kostelilk in ziin liedies,
maar wist eveneens ieder nummer op een zeer gepaste
manier voor te stellen.

Al deze arlisten verleenden een belangloze mede-
werking.

Bii het einde van deze dag werden nog redevoerin-
gen gehouden. Generaal Sevrin dankle de weduwen
en de ontmiiners, die door hun aanwezigheid hun sym-
paihie voor de verbroedering hadden betuigd. Hii
sprak ziln dank eveneens uit legenover de plaatseliike
overheden en Eerw. Heer Pastoor Degueldre, die onze
vergadering met hun aanwezigheid hadden vereerd.

Ten sloTïe loofde hii de arTisten voor hun belangloze
medewerking en hun uitzonderliike prestaties alsrrede
de directie en het personeel van << Le Paradou ».

Eerste schepen Herman sprak ziin voldoening uit over
het feit dat hii een dag onder de ontmilners had
doorgebracht.

Dhr de Blaauw reikte aan Generaal Sevrin, Maioor
Samyn en Kommandant George de medaille uit van
de Brusselse Frans-Belgische Vriendenkring.

Om te besluiten dankte dhr Prignon, voorziTter van
de afdeling Luik al degenen, die hadden meegewerkt
aan het welslagen van deze dag.

Hierna werden bloemen aangeboden aan onze lief-
tallige Meter, Juffrouw Sevrin en aan de artisten, die
zulke hoge kunstpreslatie hadden geleverd.
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En dan was het weer tiid om te scheiden... tot vol_gend iaar, nog talrijker te Gent.

f-

- Na afloop van de algemene vergadering ie Chaud_fontaine is het ons een aangename plicht âu ufJ"ling

Luik. speciaal geluk ie wensen voor de meesterlijke
manier, waôrop deze dag werd georganiseerd.

We feliciteren voornômeliik ondervoorzitter Linotte,
die de grote animator was van deze dag, Dr prignon,
SecreTaris Munden, een revelaTie, schatbeïaarder\elis
en al de leden van het comité. Ze helcben recht oponze lofbetuigingen.

Rond onze Algemene Vergadering
Met grote voldoening hebben we de aanwezigheid

vastgesteld van verscheidene onzer weduwen. In dit
verband zeggen we dank aan Mevrouwen Bihay, Car_
leer, Goossens, Mathon, Mullaert, Reghem, Vanden_
berghe en de moeder van sergeant Thome, voor de
bliiken van sympathie, die ze ons aldus hebben be_
toond. Aan hen, wier namen hier bii vergetelheid niet
werden opgesomd, gelieve het ons hiervoor te ver_
ontschuldigen.

Er dient terloops gezegd dat de dames op al onze
vergaderingen en uitsfappen talriik vertegenwoordigd
waren. Hiervoor onze hartelilke dank.

Daar onze vaandrig, kameraad Bertrand, onbeschik_
baar was, moesi hii terstond vervangen worden. De
immer toegewiide René ltters wist de situatie te red-
den en begaf zich naar de woonst van de vaandrig
om er het vaandel in ontvangsl te nemen... Alles werd
nog des te beter geregeld, daar men eindeliik een
officiêle vaandrig vond in de persoon van Clément
Desmet... Te Chaudfontaine, bii het vormen van de
stoet, sTelde men nret grole teleursielling vast dat al_
ieen de vlaggestok werd meegegeven. Spiitig... Want
heT was reeds lang geleden dat we ons vaandel nog
eens mochten bewonderen.

f-
De gemeenieoverheid van Chaudfontaine liet ons

een check van 2.000 F geworden. Dhr J.. Duray, ge_
meenteraadslid te Grivegnée, gaf ons ZôO f.

Onze harteliike dank voor deze twee sympathiebe_
tuigingen.

Bii het verlaten van Luik, aan het « Congrespaleis »
vroegen vele leden zich af wat die metalen toren bete-
kende. Het betreft hier een « cibernetische » toren van
52 m. hoogte, voorzien van een reuzescherm. Deze
Toren wordt gebruikt voor licht_ en klankspel. Doel :
1.500 licht-effecten en concrete muziek van « fJsnri
Pousseur » voortbrengen. De stad Luik heeft hiervan
de exclusiviTeit voor drie iaar.

Bii het Zuidstation, enkele minuten vôôr het verirek
van onze cars, vraagt men aan een brave man, die zich
reeds een goed plaatsie in cJe car had bemachtigd,
maar die voor iedereen een onbekende scheen, of nil
onimiiner was.

Ja zeker, ik ben miinwerker. lk heb nog wel twaalf
laar in de ondergrond gewerkt. Daarop tooncle hii
ziin uitnodigingskaart. Het was een miinwerker uit de
omgeving van Gilly, die deelnam aôn een reis naar
Bokriick, een uur Iater voorzien.

Daareniegen kwam een onzer kameraden uit de
Vlaanders te Scherpenheuvel terecht om aan een bede_
vaart deel ie nemen.

Missen is menselijk I

'il*

Te Chaudfontaine werd in hei geheim whisky ge_
schonken aan twee droge levers. Terwiil ze dronken
verschenen plots in hun glas twee figuurties, genre
« B.B. », die spoedig in een ijsklompie veranderden,
Eigenaardig, zo'n iisvrouwties !

Onze oud-commandant van de SEDEE was geenszins
hierover verwonderd toen hii dit vernam. lk weet,
zegde hii, dat gelijkaardige mossels te koop worden
gesteld in de « lnnovaiion ». (Onbefaalde reclame.)

*

**
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Nog andere voorvalleties zijn het vermelden waard
en kriigen een volgende maal wellicht hun beurt.

In onze Beheerraad.

Zoals tijdens de jongste algemene vergadering door
onze federale Voorzitter werd gemeld, komt onze
beheerraad maandeliiks samen, zelfs gedurende de
ca ka nf ie.

Allerlei kwesties worden er sTeeds in het grootste
belang van de leden der Verbroedering geregeld.

Afdeling Brabanf.

De afdeling Brabant houdt haar maandeliikse ver-
gadering, iedere laatste woensdag van de maand, in
het lokaal <<Aux armes des Brasseurs», 56-58, Anspach-
laan, te Brussel.

De vitaliteit van de afdeling groeiT met de dag. Oude
vrienden komen terug, maar ook hun dame komt mee.
Op woensdag 26 juli werd hef, tegen alle verwach-
ting in, een record-vergadering. Hopen we dat we
bii de eerstvolgende vergadering op 27 september de
grofe zaal zullen moeten huren, die zo prachtig ge-
schikt is om de grote far^nilie van de afdeling Brabant
ie ontvangen.

Afdeling Luik.

De afdeling Luik kwam op 25 iuni biieen onder voor-
zitterschap van dhr Linotte, ondervoorzilter. Waren aan-
wezig : Kdi Vanderijdt, erevoorzitter; Munten, secre-
tôris, Nelis, schatbewaarder en CusTers, commissaris.
De vergadering werd geopend te l0 u. 35. Dhr Linotte
wenste de leden van het comité geluk voor het wel-
slagen van de algemene vergadering.

Kommandant Vanderiidt vroeg of er iets voorzien
wôs voor de 2l-iuliplechtigheid aan het Gedenkteken
te Siavelot. De ondervoorzitler was vôn mening dat
een afvaardiging aan deze plechtigheid moest deelne-
men, alhoewel niets beslist was. De kosten, voort-
vloeiend uit deze deelneming, zouden door de Ver-
broedering moeten gedragen worden. De ondervoor-
zitter stelde voor aan de Verbroedering een bedrag
van 5.000 F te vragen. Daarenboven werd de oprich-

ling voorzien vôn een Luxemburgse afdeling, die van
de afdeling Luik zou afhangen.

De volgende vergadering zal het probleem der
wezen en der weduwen voornarnelijk behandelen.

De vergadering werd te I i u. 50 opgeheven.

rF

Necrologie.

We delen U met leedwezen het overlilden mede van
drie onzer kameraden : Vanmelle François, Lodewijk
Jules en Graindorge Louis, François.

Aan de diepgetroffen families onze bliiken van innig
medevoelen.

Huweliik.

De zoon van Kommandant Dohet, erevoorzitter vôn
de afdeling Luil<, Albert Dohet, lrad op I5 iuli te

Weiden in het huweliik met Juffrouw Marie-Paule
Defnet.

Onze harlelijke gelukwensen.

Bevorderingen bii het Leger.

Met de groolste voldoening hebben we vernomen
dat : Luitenant-Kolonel Linden Joseph bevorderd werd
tot Kolonel; Maioor DesmeI Gilbert bevorderd werd Tot

Luitenant-Kolonel.

Onze rechtzinnige gelukwensen aan deze twee sym-

pathieke opperofficieren. We wensen hun daarenboven
dat ze hun miliiaire loopbaan schitterend mogen voort-
zetten.

Aan ons Nalionaal Gedenkteken le Stavelol.

Op initiatief van Majoor Bonmariage had de U.N.A.O.
van Schaarbeek zaterdag l9 augustus een reis naar

onze stuwdammen in het Oosten van hel land geor-
ganiseerd. Ook de voorzitters van de Schaarbeekse
vaderlandlievende verenigingen waren hierop uitge-
nodigd.

Bii hei einde van deze uilstap wôs een halte voor-
zien aan ons nationaal gedenkteken te Stavelot. Dhr
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burgemeester Jacob, wiens aanwezigheid was voorzien,
gaf in extremis belet, ten gevolge van het festival te
Stavelot.

Deze. korte plechtigheid ging door onder een plas-

sende regen en besloot met het neerleggèn van bloe-
men door' de Verbroêderinig van Brabani en de
U.N.A.O. van Schaarbeek.

Een minuut ingetogenheid volgde, terwiil de vlag
van de U.N.A.O. van Schaarbeek de groet bracht.

In korte bewoordingen schetste Maioor Bonmariage

de geschiedenis van de SEDEE, van de Ontmiining en

van de verbroedering.

Waren aalnvezig : Kolonel Stevelinck, voorzitter van
het Eenheidsfront der Oudsiriiders, dhr Mathieu, voor-
zilter van de U.N.A.O. van Schaarbeek, dhr Vahhooren-
beek, voorzitter der Koninkliike - Federatie van d-e

Schaarbeekse verenigingen, e.a. De'afvaardiging der
Ontmiiners bestond uit Maioor en fÂevrouw Bonma-

riage, schalbewaarder J.J. L'Hoost en ziIn dame, dhr en

Mevrouw'Ch. de Poortere en onze trouwe Fl. Soumillon.
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Vrienej Ontnrijner,

Op de algernene vergadering 1e Chaudfontaine
werd beslist de iaarliikse biicJrage oo veertig
frank te handhaven. Zii, die echter door een
door een hoger storfing hun sympathie Iegenover
de Verbroedering willen bervilzen, nrogen zulks
natuurliik altiid doen. We zeggen hun hiervoor
bii voorbaat harieliik dank.

We vesligen nogmaals de aandacht op het
geval van hen, die zich momenleel in nood be-
vinden. We vragen hun dringend : laat het ons
weten. We zullen dan de lidrnaatsclrapskaar! op-
sturen.

Hei iaar 1962 moeT het iaar worden van de
verzameling van al de ontmiiners die, in 1944 en
1945, zowel in Vlaanderen als in Wallrcnië de
bewondering en de erkenteliikheid van al de
Belgen hebben afgedwongen.

Ge moet uw oude vrienden opzoeken en ze
opnieuw lid van onze verbroedering trachten te
môken.

Ze mogen overTuigd ziin van het {eit dat hun
een wôrm onthaal zal te beurt vallen.

Ziehier, ter herinnering, de adressen vên onze
Verbroederingen.

Anlwerpen : Kdt Merckx, Dorpplaats, Oudegem-
Dendermonde.

Brabanl en Namen : Verbroedering der Ontmil-
ners van Brabant. P.R. 8.I73.53.

West-Vlaancleren : Samyn E., Torhoutse steen\/eg,
14, St-Andries-Brugge. P.R. 3450.69.

Oost-Vlaanderen : Van Cletren, E., Elyzeese Vel-
derr ,5, GenI. P.R. 451.l"80.

Henegouwen : Hullhaego.r, l5l, rue BelliÈ,:re,

Marcinelle. P.R. 2l 37.50.

[uik : Verbroedering der Ontrriiners varr !-uik.
P.R. 7902.1 I .

Indien U zich niei rechtstreeks lot uw verhroc-
dering kunt wenden, stort dan op postrekening

7537.94, Verbroedering der Ontmiiners van Bel.
giê, 30, Sint-Jansstraat, Tervuren.
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